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 .ها فامیل  رهنمای :شناسی صوت 

چر ا م یخو انیم؟ 

 که چیزی از معنا استنباط  یعنی است؛ فهمیدن معلومات، کسب یا  باشد  لذت به رسیدن برای چه خواندن، از هدف

 .خوانیممی

خوانندگا ن چ یقس م م یخوانن د؟ 

 این از خود دانش خوانندگان .گیریممی کار به خواندن روند در را مختلفی هایمهارت متن، نمودن درک یا فهمیدن برای

 :کنندمی ترکیب را چیزها

 دنیا  و هاکتاب •

 آنها  دستوری «درستی» حفظ برای جمله  در لغات از استفاده طرز •

 شوندمی داده تشخیص اتومات بطور و «بصری» بصورت که لغاتی •

 .حرفی هایگروپ و حرف  هر صدای و الفبا حروف •

 

   

 مفهوم  معنی، 

 شده  شناخته های واژه جهان  و  ها کتاب

 صدا  و حرف روابط گرامر ، زبان دستور
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یادگی ری الف با :ص وتشناس ی

:که آموزندمی آنها .شوندمی آشنا الفبا حروف با اطفال خردسالی، دوران در

  دارد را شکل کدام حرف هر •

 دارد را شکل کدام مکتوب بصورت حرف هر •

 .کندمی ایجاد صدایی چی شدن خوانده زمان در حرفی گروپ  یا حرف هر •

 .شودمی نامیده «شناسیصوت» اغلب حرف-صدا رابطه این شناخت

چر ا ص وتشناس ی ر ا بیام وزیم؟

 یک و کندمی کمک نوشتن زمان در کلمات کردن هجی به چون است؛ مهم خردساالن برای شناسیصوت یادگیری

  .کندمی ایجاد خواندن زمان در ناآشنا لغات از رمزگشایی برای استراتژی

ص وتشناس ی چ یقس م تدر یس م یشو د؟

 آغاز الفبا ابتدایی حروف با است ممکن تدریس البته، .شودمی آغاز الفبا حروف تمامی معرفی با شناسیصوت تدریس

 :که کندمی دهیسازمان قسمی را خود رسهاید معلم  .کند مرور را آن و نشود

  شود تدریس دیگر حروف از زودتر پرکاربرد حروف •

شوند تفکیک جلسه چند در مشابه ظاهر یا صدا دارای حروف •

 .شوندمی داده تعلیم زودتر کوتاه صدادار حروف •

 ایب معلومات بیشتر ردبرها نقش صونتشاسی در یای و خریدگواند،ن به» شش عامل اصلی :نهرمیا فامیلها «
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